
Vážení rodiče, 

 

v úterý 1.9. začíná nový školní rok 2020/2021. MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví vydalo „Manuál k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke 

COVID-19.“ Přesné znění je k dispozici na www.msmt.cz 

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

 

Proto Vám chci touto cestou připomenout některé důležité informace, které budou 

průběžně aktualizovány vzhledem k epidemiologické situaci.  

• po příchodu do MŠ použijte dezinfekci 

• v šatně a ostatních prostorách MŠ se zbytečně nezdržujte 

• předávejte děti učitelce tak, ať nevstupujete do tříd 

• nedávejte prosím dětem do MŠ v tomto období žádnou hračku 

• děti ze třídy Včelky si nebudou čistit po obědě zuby  

• MŠ bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. Bude spuštěno v případě, pokud do MŠ nebude moci 

přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká (zatím 

schváleno Sněmovnou) 

 

 

Nikdo (tzn. ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekčního onemocnění 

(se zvýšenou teplotou, rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti aj.) nesmí do MŠ 

vstoupit.  

Pedagog nepřevezme dítě, které vykazuje příznaky infekčního onemocnění: 

• příznaky jsou patrné při příchodu – dítě nepřevezmeme 

• příznaky se vyskytnou v průběhu – neprodleně oznamujeme zákonnému zástupci a je 

nutné bezodkladné vyzvednutí. Do té doby bude dítě izolováno. 

• Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického či alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li se potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost.  

 

Stravování – je-li dítě ve škole přítomno, musí mít přihlášenou stravu (online) 

Pokud dítě do MŠ nenastoupí, můžete si oběd vyzvednout pouze první den, jídlonosič 

mějte vlastní, od druhého dne musíte mít stravu odhlášenou 

 
www.strava.cz 

kod jídelny 0800  

přihlašovací údaje: nové děti dostanou první den, ostatní mají původní  

Účet: 007034-184 9696339/0800  

variabilní symbol naleznete po přihlášení do systému po rozkliknutí Informace 
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        ředitelka MŠ Kravaře-Kouty 
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